
                            MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE  

               OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 

Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) Dział Geologiczno-Przyrodniczy 

Data ogłoszenia: 10.07.2019 

Ważne do 14.08.2019 

 

Wymagania 

Konieczne: 

- dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia 

zakresu biologii lub geologii; mile widziana specjalizacja z paleontologii lub pokrewne 

studia podyplomowe 

- znajomość języka angielskiego 

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole 

- komunikatywność 

- umiejętność planowania i zdolność organizacji 

- otwartość na przyswajanie wiedzy z innych dziedzin nauki: historii, historii sztuki, 

etnografii, archeologii itd., reprezentowanych przez działy merytoryczne muzeum 

- wysoka kultura osobista 

Preferowane wymagania dodatkowe: 

- znajomość zagadnień dotyczących przyrody nieożywionej i ożywionej subregionu 

konińskiego oraz zainteresowanie i determinacja w zachowaniu pamiątek dziedzictwa 

przemysłu wydobywczego w subregionie konińskim (kopalnie węgla brunatnego i soli 

kamiennej): historia, tradycje, technika. 

- zamiłowanie do pracy w terenie 

- dobra znajomość pakietu MS Office 

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.: 

- gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów 

- opracowywanie scenariuszy i organizacja wystaw 

- opracowywanie i przygotowanie publikacji naukowych i popularno-naukowych 

związanych z profilem działalności Działu i muzeum 



- przygotowanie i realizacja lekcji muzealnych i prelekcji w ramach działalności 

naukowej i edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej 

- wykonywanie planów pracy na poszczególne przedsięwzięcia 

- przygotowywanie okresowych sprawozdań 

- wykonywanie kwerend, udostępnianie zbiorów i dokumentacji do prac naukowych 

- udział w inwenturach okresowych we wszystkich Działach muzeum 

-  oprowadzania grup zorganizowanych i indywidualnych zwiedzających 

- współpraca przy organizowaniu wydarzeń działu oraz innych Działów 

- przygotowanie niezbędnych materiałów do realizacji wydawnictw muzealnych, 

wystaw, imprez itd. 

- współpraca z instytucjami naukowymi, kultury oraz lokalnymi stowarzyszeniami, 

fundacjami w zakresie Działu 

- współpraca z mediami 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych dla Działu 

- przygotowywania materiałów dla Działu Naukowo-Oświatowego 

- dbałość o stan magazynów i zbiorów  

- dbałość o stan techniczny i estetyczny ekspozycji przy współpracy z dozorem i 

działem technicznym 

Oferujemy: 

- umowę o pracę 

- możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach, w konferencjach 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 

14.08.2019 r. godz. 15.00 pod adresem: Muzeum Okręgowe w Koninie ul. Muzealna 

6, 62-505 Konin w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: 

Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) Dział Geologiczno-Przyrodniczy”. 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty zatrudnienia decyduje data i 

godzina doręczenia do Muzeum wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 



 


